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V/v tuyên truyn, hucng dnngtri 
dan däng k tiêm chüng väc xiii 
phông COVID-19 trirc tuyên va cai 
dt img dpng So sirc khôe din tr 
phiic vi Chiên djch tiêm chüng väc 
xin phông COVID-19 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap —  Tij do —  Hnh phuic  

Gia NghTa, ngày 1 L.tháng 9 nàm 202]. 

KInh gui: 
- Các phông, ban, doi vj; 
- UBND các xã, phixông; 
- Ban biên t.p Trang thông tin din tir thành phô. 

Uy ban nhân dan thành phé Gia Nghia nhtn dugc Cong van s 981/STTTT-
TTCNTT&TT, ngày 10/9/2021 cüa Sâ Thông tin và Truyên thông tinh Däk Nông, 
ye vic tuyên truyên, hung dan ngu?i dan däng k tiêm chüng vac xin phông 
COVID- 19 trrc tuyên và cài dt ung ditng S sirc khöe din tà phiic vii Chiên 
djch tiêm chüng väc xin phông COVID-19. 

D trin khai các nn tang cong ngh dng b, phic vii cong tác quãn 1 tiêrn 
chüng vac xin C OVID- 19 trên dja bàn thành phô Gia Nghia, giip ng.thi dan có the 
dê dàng däng k, xem ljch, tra c1ru thông tin tiêm chüng väc xin phông C OVID- 19 
qua hai nén tang B Y tê cung cap là Cong thông tin din tü và üng diing "So süc 
khóe din tir" cho thiêt bj di dng; UBND thành phô yêu câu các phông, ban, dcin 
vi và IJBND các xã, phuong theo chüc näng, nhim vi &rc giao triên khai mt so 
ni dung, the nhu sau: 

1. Ph bin, quán trit cho tt cà dang viên, can b, cong chuc, viên chirc, 
ngithi lao dng, doân viên, hi viên cüa to chuc mInh. Dông thii, tuyên truyên, 
4n dng ng1.ri than, ngi.thi dan cài dt trên thiêt bj din thoai thông minh cá nhãn 
1rng diing SO suc khOe din tu do Van phông B Y te phát hành, cung cap ti App 
Store diêu hành iOS) hoc Google Play (h diêu hành Android), thrc hin dang 
k tài khoãn, khai báo day dU thông tin lien quan và su diing dê phôi hç'p tiêm 
chüng. Dông thi, huóng dn ngithi dan, to chuc däng k' tiêm vAc xin phông 
COVID-19 trrc tuyên bang hai cách qua Cong thông tin din tü ti dja chi: 
https://tiemchungcovidl9.gov.vn  và ing dung "SO sire khOe din tCr" cho thiêt bj di 
dng dung h diêu hành Android và lOS tai  dja chi: https://hssk.kcb.vnl#/sskdt. 

2. Giao Ban biên tp Trang thông tin din tir thành ph và Phông Giáo diic và 
Dào to thành phô: dtt banner lien kêt trên Công/trang thông tin din tir cira thành 
ph và cüa don vj d ngiRii dan, to chirc có the truy cp và thrc hin theo huirng 
dn dang k tiêm ching väc xin phông COVID- 19 trrc tuyên trén Cong thông tin 
tiêm chüng quôc gia tai  dja chi: https://tiemchungcovidl9.gov.vn  dê däng k tiêm 
ching và khai báo y tê, cp nht phãn irng sau tiêm. 
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3. Giao Trung tam Y t thành ph thirc hin tiêm chi'ing vâc xin phông 
COVID-19 diing theo quy djnh. 

4. Giao Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thành ph& Ban biên 
tp Trang thông tin din tir thành phô và UBND các xã, phii&ng: dua tin tuyên 
truyên thtx&ng xuyên, lien tVc  dê dông dâo ngu?ii dan dtrgc biêt, dang k tiêm vàc 
xin phông COVID- 19 ti-crc tuyên theo huing dan sir diing cüa Bô Y tê, t.p trung 
truyên thông hrnng dan each thüc tiêp can, sir ding Cong thông tin tiêm chüng 
COVID-19 (https://tiemchungcovidl9.gov.vn) và cài dt rng dung. So sue khOe 
din ti:r trên din thoai thông minh. 

Thông tin, tài lieu ye Nn tang quãn 1 tiêm chüng/Công thông tin hem 
chüng COVID- 19 và frng ding So sue khóe din ttr duçic dang tâi cong khai ti dja 
chi https ://tiemchungcovid 19 .gov.vnlportal/user-manual. 

5. Giao UBND các xã, phixng: chi ctio T COVID cong dng tham gia 
hithng dan ngu1i dan, to chirc trên dja bàn xã, phung däng k' tiêm väc xin phOng 
COVID-19 trirc tuyên và cài dt img diing So sirc khôe din tir trên din thoii 
thông minh. 

6. Giao phOng Van hóa Thông tin thành ph theo dôi, don dc các dan vj có 
lien quan thirc hin; dông thai tong hçp, baa cáo UBND thành phô theo djnh k. 

Nhn drn7c Cong van nay, yêu cu Thu trithng các phOng, ban, dan vj và 
Chü tjch UBND các xa, phumg khân truong triên khai thirc hin./. 

No'i nhin: 
- Nhir trên; 
- TT. Thành üy (b/c); 
- TT. HDND TP (b/c); 
- CT, các PCT UBND TP; 
-LDVP; 
- Liru VT, VHTT (Th). 

KT. CHU T!CH' 
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